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مسؤولیت محتوی ،استعمال کلمات و جمالت درین نوشته بدوش نویسندۀ مطلب میباشد

تأریخ12/29/5102 :

ترجمان وناشر :احمد فواد ارسال
ماستری در مطالعات تحلیل استخباراتی
ماستری در مطالعات امنیت ملی/منطقه ای
تمرکز در آسیای جنوبی/مرکزی/خلیج عرب/فارس

یادداشت کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی در مورد
حفیظ هللا امین
درجه اعلی محرمیت
دوسیه خاص
به کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی
بعد از واقعات  01تا  01سپتمبر امسال که در نتیجه آن تره کی از قدرت برکنار شد و بعداً از نظر فزیکی از بین برده
شد  ،اوضاع افغانستان بسیار مغلق باقیمانده است.
با وجود کوشش های سطحی به مقصد مستحکم ساختن امین بر سر قدرت مثل آغاز دوباره اصالح قانون اساسی و
آزادی بعضی از محبوسین که در گذشته محبوس شده بودند ،در حقیقت درجه سرکوب حزب  ،قوای عسکری  ،و
تشکیالت دولتی وسیعتر گردیده است.
بر اساس معلوماتی که ما بدست داریم یک گروپ اعضای بیروی سیاسی حزب دیموکراتیک خلق افغانستان( زیری،
میثاق و پنجشیری ) که با اتهامات ساختگی " فعالیت های ضد حزبی و ضد انقالبی " متهم شناخته شده اند و پالن
اعدام در مورد شان گرفته شده است.امین در اجالس اخیر کمیته مرکزی حزب طرفداران خود به شمول خویشاوندان
خود را به چوکی های قدرت در داخل حزب مقرر کرد.
از طرف دیگر شواهدی دیده شده است که رهبری جدید افغانستان در تالش است که یک "پالیسی با موازنه" را در را
بطه به قدرت های غربی به پیش ببرد .این یک موضوع معلوم شده است که خاصتا ً نماینده های امریکا در نتیجه تماس
های خود با افغان ها به این نتیجه گیری رسیده اند که امکان تغیر خط سیاسی افغانستان به سمتی وجود دارد که باعث
خوشنودی واشنگتن خواهد شد.
با در نظرداشت موضوعات متذکره در فوق برای ما ضروری است که باید هر قدم ممکن ررا برداریم تا از
موفقیت ضد انقالبی های ارتجاعی و یا از تغیر موضع حفیظ هللا امین به طرف غرب جلوگیری شود و برای عملی
شدن این ضرورت به تعقیب پالیسی ذیل است:
.0

به صورت عمومی همکاری با امین و رهبری فعلی حزب دیموکراتیک افغانستان فعاالنه ادامه داده شود .به امین هیچ نوع مفکوره داده نشود که ما بر او اعتماد نداریم ویا نمیخواهیم با
وی کار کنیم  .با استفاده از این تماس ها و کار با امین عملیات وی را به شکلی تحت تأثیر بگذاریم که از نیات اصلی وی پرده برداشته شود.

 .2در هر زمانی که شواهد حقیقی آغاز چرخش امین به طرف غرب و برضد تمایالت اتحاد شوروی مشخص شد،
پیشنهاد ها و اقدامات احتیاطی از طرف ما عملی گردد.

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

گرومیکو -اندروپوف -اوستینوف -پاناماریوف
 52اکتوبر 0292
با استناد به کتاب لیاخوفسکی " تراژیدی و شجاعت افغانی" صفحه 015
A. Lyakhovsky. Tragediya i doblest’ Afganistana [The Tragedy and Valor of the Veterans of
Afghanistan], Yaroslavl,

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

